dla dzieci
dla rodziców

Celebruj najważniejsze chwile z hotelem Marriott
- zaproś rodzinę, przyjaciół na wyjątkowe przyjęcie komunijne

dla dzieci
dla rodziców
Daj się oczarować niepowtarzalnym daniom urzekającym pełnią smaków
i aromatów, pozwól nam osłodzić Wasz dzień znakomitymi deserami.
W każdą majowo-czerwcową niedzielę zapraszamy od 13:00 do 17:00.
Dla dzieci przygotowaliśmy wyjątkową przestrzeń gier i zabaw, zorganizujemy
niesamowite animacje, które dzieci zapamiętają na długie tygodnie.
Nie będzie mowy o nudzie, a wspólnie spędzony czas będzie samą
przyjemnością i chwilą odpoczynku nie tylko dla rodziców i głównego
bohatera dnia, ale także dla całej rodziny.
Na najmłodszych będzie też czekać słodka niespodzianka
- fontanna czekoladowa z owocami… Raj każdego dziecka.

Na dobry początek

Bar sałatkowy

Świeżo wypiekane pieczywo, oliwy smakowe
i kremowe pasty: z oliwek, suszonych pomidorów
i pieczonego bakłażana

Mix sałat, pomidory, ogórki, oliwki, chrupiące grzanki,
kremowy sos Cezar, sos vinaigrette, sos limonkowy, parmezan,
grillowana pierś z kurczaka, szparagi
Grillowane warzywa: cukinia, papryka, bakłażan,
cebulki karmelizowane w balsamico, oliwki, karczochy

Zimne przekąski

Sałatki

Wybór włoskich antipasti prosto ze słonecznej Italii:
grillowane karczochy, aromatyczna szynka parmeńska,
salami milano, parmezan, marynowane oliwki

Jarmuż z grillowanym kurczakiem i płatkami migdałów

Marynowane krewetki tygrysie aromatyzowane oliwą
smakową oprószone natką pietruszki oraz chilli

Szpinak z kozim serem i świeżymi truskawkami
Brokuły z jajkiem i oliwkami

Kalmary z pomidorami i świeżą bazylią

Waldorf z prażonymi orzechami włoskimi i rodzynkami

Soczyste pomidory z mozzarellą i sosem pesto

Tatar z łososia z kaparami, szalotką oraz świeżym koperkiem
Duszona cielęcina z sosem z tuńczyka, majonezem
oraz kaparami i rukolą

Soczyste kawałki pieczonego kurczaka z winogronami,
serem pleśniowym i rukolą

Zupy

Mięsa pieczyste: soczysta karkówka, boczek, rostbef,
świeżo tarty chrzan, żurawina, domowe pikle

Aksamitna zupa krem ze szparagów z oliwą tru�ową

Consomme z kurczaka z domowym makaronem i natką
pietruszki - nasza specjalna wersja niedzielnego rosołu
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Ciepłe dania

Stacja z kucharzem
(w każdą niedzielę jedna ze stacji)

Ravioli ze szpinakiem i pieczonymi pomidorami

Pieczony halibut ze szparagami i sosem z białego wina

Stacja z gorącym kociołkiem: bulion, krewetki, tofu,
kolendra, szczypiorek, groszek cukrowy

Pieczona kaczka z jabłkami i czerwoną kapustą

Pieczony indyk z żurawiną i sosem pieczeniowym
oraz pieczonymi warzywami

Medaliony wołowe z sosem z czerwonego wina

Pieczony łosoś w soli morskiej z kaparami,
cytryną oraz świeżym chrzanem

Dodatki

Młoda kapusta z koperkiem

Pieczony rostbeef wołowy z pieczonymi ziemniakami i sosem winnym

Ziemniaki con� z tymiankiem i solą morską

Warzywa sezonowe ze świeżymi ziołami i miodem

Desery

Smakowite propozycje
dla najmłodszych

czyli to, co każdy mały i duży lubi najbardziej
Włoski akcent - ricotta, mus z owocami leśnymi

Panierowane polędwiczki z kurczaka z chrupiącymi frytkami

Sernik z białą czekoladą i sosem waniliowym
Tartaletki z truskawkami

Penne z ulubionym przez naszych milusińskich
sosem bolońskim i parmezanem

Kolorowe owoce sezonowe

absolutny hit: naleśniki i gofry

Crème brûlée

Panacotta z owocami

Pełna tęcza lodowych smaków

A do tego: dżem morelowy, truskawkowy, jagodowy,
syrop klonowy, puszysta bita śmietana, orzechy w karmelu,
cukier puder, sos czekoladowy

Mus z gorzkiej czekolady
Tiramisu
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Napoje

Oferta obejmuje rezerwację stołu
w restauracji

Woda mineralna

Soki owocowe (2 rodzaje)

LillaWeneda

Bufet do 4 godzin

Napoje gazowane (Pepsi, Pepsi light, 7-up, Mirinda)

CENA: 240 PLN brutto / za osobę*

Kawa i herbata

bezpłatnie
DZIECI DO LAT 14 - 50% ceny
* DZIECI DO LAT 6 -

Powiew wiosny:

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy lub grapefruitowy – 7 PLN za osobę
Owocowe koktajle dwa rodzaje – 9 PLN za osobę

Dodatkowo

Zapewniamy dekorację restauracji i stołów

Nasz cukiernik przygotuje tort komunijny +20 PLN za osobę

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Napoje alkoholowe
Wino białe i czerwone, Piwo Żywiec, Prosecco
- 4h nielimitowanej konsumpcji
50 PLN za osobę

karolina.ziemba@marriott.com | 501 772 600
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